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Skrivnostni 
svet čebel

OPRAVILA KRANJSKE SIVKE
IGRA S KOCKO



ČEBELJA DRUŽINA
Čebelja družina živi v 
skupnosti. Sestavlja 
jo nekaj deset tisoč 
članov. Življenje v tako 
veliki družini zahteva 
veliko medsebojnega 
sodelovanja in dela vseh 
članov družine. 

V čebelji družini  
živi največ čebel delavk, nekaj sto 
trotov in ena matica. Vsak član družine 
opravlja točno določeno delo: matica 
leže jajčeca, čebele delavke, glede na 
to, da jih je največ, opravljajo večino del, 
medtem ko je vloga trotov predvsem 
razmnoževalna. Delitev opravil med čebelami 
delavkami je povezana z njihovo starostjo. Katera opravila 
opravljajo posamezni člani čebelje družine, lahko spoznaš s 
pomočjo igrice na zadnji strani zgibanke! 

VLOGA ČEBEL V NARAVI

Najpomembnejša naloga čebel 
v naravi je opraševanje, saj s 
svojim obletavanjem cvetov in 
prenašanjem cvetnega prahu 
skrbijo za opraševanje rastlin 
in s tem za pridelavo hrane za 

ljudi in živali ter za ohranjanje 
ravnovesja v naravi.      

ČEBELJE BIVALIŠČE

V naravi čebelje 
družine navadno 
prebivajo kar v 
drevesnih duplih, v 

katerih so zaščitene pred 
neugodnimi vremenskimi pogoji 
in naravnimi sovražniki. Človek pa je za 
gojenje medonosnih  čebeljih družin zanje 
izdelal posebne zabojčke, panje.

Za igro je potrebna igralna kocka in toliko raznobarvnih figuric, 
kot je igralcev. Igralec vrže kocko in svojo figurico premakne za 
število pik na kocki. Nekatera polja na igralni plošči prikazujejo 

čebelja opravila. Kdor pomakne svojo figurico na tako polje, 
soigralcem pove, za katero čebelje opravilo gre. Dobro je, če je 
eden od igralcev bolje seznanjen s čebelami, njihovim življenjem 

Želim ti obilo zabave pri spoznavanju skrivnosti iz sveta čebel!

NAVODILA ZA IGRO:



ČEBELJI PRIDELKI
Čebele nas razveseljujejo tudi s svojimi 
pridelki. Glavni čebelji pridelek je med, 
poznamo pa še cvetni prah, matični 
mleček, propolis in čebelji vosek. ZDRAV.BOLJBOŠDAMED,VAJŽIUPATI
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ČEBEL'CA MINKA
Note zapisala: Špela Avšič Anica Košir Kropivšek
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Pa poglejva,
če znaš dovolj, da

postaneš moj
pomočnik :)

KRANJSKA SIVKA

Vabim te, da spoznaš 
skrivnosti iz sveta čebel 
s pomočjo animacije na 
spletni strani: 
www.ohranimo-cebele.si/
cebelice/index.php

in pomenom za okolje, da otrokom lahko kaj več pove o 
tem in o lastnostih čebel, ki so lahko zgled ljudem. Zmaga 

igralec, ki je s figurico prvi na cilju. Zahtevnost igre je mogoče 

prilagoditi starosti otrok, s tem da odrasli soigralec (ali nadzornik 
igre – »sodnik«) ocenjuje, koliko posamezni igralec ve o čebelah, in 
na koncu igre razglasi še zmagovalca – »čebelarja«.

Več o življenju čebel in čebeljih pridelkih lahko prebereš na 
spletnih straneh www.ohranimo-cebele.si in www.czs.si.
Lahko pa obiščeš tudi čebelarja v svojem kraju!

Slovenski med z zaščiteno 
geografsko označbo zagotavlja 
kakovost in znano poreklo.



Nagradno žrebanje:  
Dva vikend paketa 
za 4 osebe na čebelarskem turizmu

ANKETA INNAGRADNO ŽREBANJE
1. Število oseb v gospodinjstvu: 

2. Ocena povprečne porabe medu/leto:  kg/leto

3. Kako pogosto uporabljate ostale čebelje pridelke?
(1 – nikoli; 2 – občasno/mesečno; 3 – pogosto/tedensko; 4 – zelo pogosto/vsakodnevno)

•	 cvetni prah 1 2 3 4
•	 matični mleček 1 2 3            4
•	 propolis 1 2 3 4
•	 čebelji vosek 1 2 3 4      

4. Kje kupujete čebelje pridelke?
(izberite en odgovor)

•	 pri čebelarju na domu ali na tržnici
•	 v specializirani trgovini z zdravo prehrano
•	 v supermarketu
•	 drugje: 

Izpolnjeno kopijo ankete pošljite na naslov Čebelarske zveze Slovenije, Brdo Pri Lukovici 8,1225 Lukovica, in sodelujte 
v nagradnem žrebanju. Izžrebali bomo več lepih nagrad, ki jih podarjajo ponudniki čebelarskega  turizma:  vikend paket 
za 4 osebe, masaža z medom, ogled čebelarstva in čebelarskega muzeja, več košaric medenih dobrot …

Seznam nagrad se nahaja na spletni strani: www.czs.si.
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Žrebanje bo potekalo na sedežu Čebelarske zveze Slovenije marca 2015. Veljavni bodo samo v celoti 
izpolnjeni kupončki, ki bodo do 15. 03. 2015 prispeli na naslov Čebelarske zveze Slovenije. Rezultati žrebanja bodo dokončni, pritožbe na žrebanje ne bodo mogoče. Imena nagrajencev bodo 
objavljena na spletni strani Čebelarske zveze Slovenije www.czs.si , najpozneje 15 dni po žrebanju pa bodo nagrajenci prejeli tudi pisno obvestilo. Po zakonu o dohodnini so nagrajenci davčni 
zavezanci, zato morajo ČZS sporočiti svojo davčno številko. Vsak sodelujoči s podpisom potrjuje, da sprejema pogoje nagradne igre. ČZS bo ravnala v skladu z zakonom o varovanju osebnih 
podatkov in v skladu s soglasjem staršev ali skrbnikov. Več informacij o nagradni igri najdete na spletnem naslovu www.czs.si . 
Zgibanka je izdana kot podpora promocijski akciji »En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev«. Financirano s sredstvi iz proračuna RS v okviru Javne svetovalne službe v čebelarstvu.
Izdala: Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu. Besedilo: Tanja Magdič, Lidija Senič; Anica Košir-Kropivšek; Lektoriranje: Tone Žakelj. Fotografije: arhiv ČZS, 
Tanja Magdič,  Franc Šivic, Branko Obranovič, Urban Rozman, Marko Borko. Oblikovanje: Vanja Dolhar, Littera picta. Tisk: Littera picta. Naklada: 160.000, julij 2014.

5. Kaj je poglavitni razlog za nakup čebeljih pridelkov?
(izberite en odgovor)

•	 najnižja cena
•	 zaupanje v kakovost
•	 poznavanje čebelarja
•	 priročnost lokacije
•	 drugo: 

6. Vaš nasvet čebelarjem?

Ime priimek:  
Naslov:  
Kraj, št. pošte:  
Podpis:  

SKOPIRAJ


